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7

1987-08



8



9

1987-10



10



11

1987-11



12



13

Schetsboek 17



14



15

1987-12



16



17

1987-13



18



19

Schetsboek 18
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Schetsboek 17
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1988-01 
Catalogus Biënnale Venetië
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Schetsboek 17
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1988-05 
Gran Pavese - The Flag Project, M HKA, Antwerpen
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1988-06
TEKSTKAMER 

Biënnale Venetië 1988 - Belgisch paviljoen
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1988-07
TEKSTKAMER 

Ponton Temse 1990
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1988-06 
TEKSTKAMER 

Beelden buiten Tielt 1988
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TEKSTKAMERS 

De Watertoren Vlissingen 2003
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1988-09
TEKSTKAMER 
De Watertoren Vlissingen 2003

1988-09
TEKSTKAMER 
De Watertoren Vlissingen 2003
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TEKSTKAMER 

De Watertoren Vlissingen 2003
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Galerie Joost Declercq Gent
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Galerie Jooet Declercq Gent



50



51

1989-05



52

Galerie Joost Declercq Gent
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Extra City Antwerpen 2005
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Galerie Joost Declerq Gent
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Kröller-Müller Museum Otterloo
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Extra City Antwerpen 2005
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Schetsboek 21
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INTERVIEW

DOOR DE PANELEN HAAKS OP DE MUUR TE PLAATSEN VER-

DWIJNT HET FRONTALE BEELD EN VERANDERT DIT RADIKAAL 

VAN KARAKTER. HOE ERVAARDE JE DAT ZELF IN HET BEGIN?

Het achter mekaar plaatsen van de houten panelen 

was een combinatie van factoren. Het maken van de 

generiek voor kunstzaken, waar de beelden één per 

één achter mekaar worden getoond, en enkele werken 

in metaaldraad die 45° op de muur weggedraaid wor-

den. Ik wou het beeld naar zichzelf laten kijken. 

Er is geen frontaal beeldvlak meer. Alsof het beeld 

geen beeld meer wil zijn. Het is gefragmenteerd in 

de ruimte en de tijd.

In de ruimte, omdat het plotseling een voor- en ach-

terkant heeft gekregen. Soms kan je een deel van de 

achterkant gerelecteerd zien in een achterliggende 
spiegel, maar dat verdwijnt weer als je dichterbij 

komt. Je ziet het pas als je je omdraait.

In de tijd, omdat de toeschouwer langs het beeld 

heen en weer moet wandelen. Hij moet het gefrag-

menteerde beeld reconstrueren met behulp van zijn 

geheugen. 

Wat heb ik gezien en hoe voeg ik die beelden sa-

men? Het totaalbeeld, als dat al bestaat, moet in 

de toekomst geprojecteerd worden om het in het nu 

te kunnen zien. Het totaalbeeld is een utopie, het 

bestaat niet, of het zal er altijd anders uitzien. 

Ook de fotograie is hier slechts een momentopname 
of toont in de vorm van een collage meer dan ik in 

de werkelijkheid kan zien.

Het is een totaal andere kijkervaring. Het is een 

gebeurtenis, een bewuste activiteit. Er wordt een 

beroep gedaan op de verbeelding die de beelden moet 

activeren.

HOE MAAK JE ZO EEN BEELD?

Ben even in het oude schetsboek gaan kijken waar die 

periode begint. Zie daar dat ik de beelden voor het 

eerste werk nog naast mekaar heb getekend. Voor- 

en achterkant zijn ook hetzelfde. En dat Joyce aan 

de basis ligt van de 2 buitenpanelen met plexiglas 

links en rechts. Er wordt verwezen naar zeewier en 

zeeschuim?

Bij het tweede werk wissel ik enkele beelden voor en 

achter. Ik voelde aan dat er een vaste afstand tus-

sen de panelen moest zijn want het ene beeld moest 

vloeiend kunnen overgaan in het volgende. Er moest 

een bijna ilmisch beeldverloop ontstaan.
Dat lukte niet meer in het schetsboek. Ik ben toen 

begonnen met maquettes op schaal maken. Die kon ik 

makkelijk links- en rechtsom draaien.  Zo ontstond 

er een vreemde beeldlogica.

Om terug te komen op het eerste werk, wat die beel-

den inhoudelijk bindt is het gegeven van het kij-

ken. Associatief link ik ogen, kleine gaten in een 

paneel, door een gat in het paneel/beeld, zijnde 

een wolk, kijk ik naar het volgende paneel, en val-

len 2 beelden samen.  Een logisch verband moet je 

niet zoeken. Het is een mentaal beeld.

DE WERKEN BINNEN EEN REEKS ZIJN HEEL DIVERS MAAR DE 

METHODE OM ZE OP TE BOUWEN LIJKT GELIJKLOPEND, OF 

NIET?

Methode vind ik wel een goed woord. Daar schuilt een 

bepaalde logica in. Het maken verloopt stapsgewijs. 

Ik vertrek met weinig. Een eerste schets, de noti-

tie van vaag idee, soms roept tekst een beeld op, ik 

vind toevallig een beeld... knippen en plakken noem 

ik het maar. Dat gaat traag maar zeker een bepaalde 

richting uit. Dan begin ik maquettes te maken, en 

uiteindelijk de uitvoering. Tot het eind blijf het 

werk veranderen. 

Maar het is niet zo dat ik in reeksen denk. Elk werk 

is een stap vooruit in een ontwikkelingsproces. De 

werken worden meestal groter en complexer. 

Het blijft een uitdaging.

Op een bepaald moment voeg ik terug een plat beeld-

vlak naast de haakse panelen. Daarna schuif ik het 

erachter en gaat het een directe relatie aan met de 

panelen die er op staan. Ik denk aan de werken met 

het gordijnmotief.

Nog later voeg ik er tekst aan toe.

JE GEBRUIKT OOK VERSCHILLENDE TECHNIEKEN DOOR ME-

KAAR, ZIJN DIE GELINKT AAN DE INHOUD?

Ja, maar ook aan verschillende beeldgroepen bin-

nen een werk. Bij ‘Personnage’ (1991/06) zijn de 

4 beelden langs de rechterkant voorstellend, ik, 

er is een duidelijk herkenbaar beeld gezeefdrukt, 

zwart op rood formica. Daardoor alleen al gaan ze 

een bepaalde relatie met mekaar aan. 

De twee eerste  zijn details uit een fresco van 

Mantegna. Een man krijgt een pijl in zijn oog, voor 

hem een metafoor voor het perspectief, voor mij een 

verwijzing naar het idee van ‘ruimte’. 

De 2 volgende beelden stellen een man voor met een 

metronoom, een verwijzing naar het gegeven ‘tijd’. 

Maar ook een verwijzing naar het wezen van het werk 

zelf en de toeschouwer die langs het werk heen en 

weer loopt en ook het ilmisch en gefragmenteerd  
kijken beschrijft. 

Die kant heeft iets heel rationeels in zich vind ik. 

Daartegen is de linker kant heel organisch met zijn 
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plastisch geschilderde beelden van drie hoofden in 

een zwart kader, en twee liggende iguren met een 
boom die uit hun hoofd groeit, in een rode omlijs-

ting. Ook kleur, het rood, heeft een verbindende 

functie tussen linker en rechter kant. De spiegels 

spelen dezelfde rol. 

EN DAN IS DE TAAL DAAR PLOTS TERUG MET HET WOORD 

‘PERSONNAGE’. WAT IS HAAR RELATIE TOT HET BEELD?

‘Personnage’ haalde ik natuurlijk bij mijn grootva-

der, Magritte. In ‘Les mots et les choses’ zegt hij 

o.a. dat een woord in het schilderij de plaats kan 

innemen van een object in de werkelijkheid. 

‘Personnage’ is dan in de eerste plaats de kunste-

naar en dan de  toeschouwer die er voor staat en er 

deel van uitmaakt als hij er langs loopt als in een 

performance.

Vanop afstand kan je het woord lezen. Eens dichter-

bij verknippen de 4 spiegels de letters in abstrac-

te vormen en wordt de taal terug helemaal beeld.
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1987-07  Z.T.   40 x 135 x 40 cm  Acryl op hout, glas 

1987-09  Z.T.   40 x 363 x 40 cm  Acryl op hout 

1987-08  Z.T.   40 x 135 x 40 cm  Acryl op hout 

1987-10     Z.T.   40 x 102 x 40 cm  Acryl op hout, gekleurd glas, zeefdruk op formica  

1987-11  Z.T.   40 x 102 x 40 cm  Acryl op hout, gekleurd glas, zeefdruk op formica  

1987-12  Z.T.   40 x 168 x 40 cm  Acryl op hout, gekleurd glas, zeefdruk op formica,  

          spiegels 

1987-13  Z.T.   40 x 102 x 40 cm  Acryl op hout, zeefdruk op forex, acryl op gips 

      9 halve bollen  

1987-14  Z.T.   40 x 102 x 40 cm  Acryl op hout, zeefdruk op forex 

1987-15  Z.T.   40 x 180 x 40 cm  Acryl op hout, gekleurd glas, spiegels, gips bollen 

      6 halve bollen  

1987-16  Z.T.   40 x 102 x 40 cm  Acryl op hout, spiegels, gips bollen,  

      8 halve bollen  zwart acryl vlak op muur 

1988-01  Z.T.   60 x 166 x 60 cm  Acryl op hout, zeefdruk op forex 

1988-02  Z.T.   60 x 166 x 60 cm  Acryl op hout, zeefdruk op forex 

1988-03  Z.T.   60 x 274 x 60 cm  Acryl op hout, zeefdruk op forex, spiegels 

1988-05  Z.T.   200 x 300 cm  Zeefdruk op textiel 

1988-06  Tekstkamer  600 x 315 x 179 cm Steen, gips, verf 

1988-07  Tekstkamer  600 x 315 x 179 cm Steen, gips, verf 

1988-09  Tekstkamer  600 x 315 x 179 cm Steen, gips, verf 

1988-08  Tekstkamer  600 x 315 x 179 cm Steen, gips, verf 

1989-01  Z.T.   60 x 166 x 60 cm  Acryl op hout, zeefdruk op formica 

1989-02  Z.T.   60 x 166 x 60 cm  Acryl op hout, zeefdruk op formica 

1989-03  Z.T.   60 x 112 x 60 cm  Acryl op hout, foto print 

1989-04  Z.T.   60 x 112 x 60 cm  Acryl op hout, foto print, spiegels  

1989-05  Z.T.   60 x 166 x 60 cm  Acryl op hout 

1989-06  Z.T.   60 x 220 x 60 cm  Acryl op hout 

1989-07  Z.T.   60 x 546 x 60 cm  Acryl op hout, zeefdruk, spiegels 

1989-08  Z.T.   60 x 365 x 60 cm  Acryl op hout, acryl op foto print, zeefdruk 

1989-12  Z.T.   40 x 109 x 40 cm  Acryl op hout, spiegels 

1989-10  Z.T.   40 x 102 x 40 cm  Acryl op hout, acryl op foto print, spiegels 

1989-13  Z.T.   40 x 69 x 40 cm  Acryl op hout, acryl op foto print, spiegels 

1989-09  Z.T.   60 x 112 x 60 cm  Acryl op hout, acryl op foto print, zeefdruk 

1990-01  Z.T.   60 x 302 x 60 cm  Acryl op hout, acryl op zwart glas 

1990-03  Z.T.   60 x 682 x 60 cm  Acryl op hout 

1990-06  Z.T.   62,5 x 62,5 cm  Acryl op hout 

1990-04  Z.T.   60 x 184 x 60 cm  Acryl op hout, foto print, zeefdruk op formica,   

          spiegels 

1990-05  Personnage  36 x 56 cm x 8  Zeefdruk op papier, ingelijst 

1991-01  Z.T.   150 x 102 x 45 cm Acryl op hout, zeefdruk op formica, spiegels 

1991-02  Z.T.   150 x 102 x 45 cm Acryl op hout, zeefdruk op formica, spiegels 

1991-03  Z.T.   40 x 162 x 40 cm  Acryl op hout, zeefdruk op formica, spiegels 

1991-04  Z.T.   40 x 109 x 40 cm  Acryl op hout, zeefdruk op formica, spiegels 

1991-05  Z.T.   50 x 380 x 45 cm  Acryl op hout, zeefdruk op formica, spiegels 

1991-06  Z.T.   50 x 380 x 45 cm  Acryl op hout, zeefdruk op formica, spiegels 

1991-07  Z.T.   50 x 380 x 45 cm  Acryl op hout, zeefdruk op formica, spiegels 








